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Met Thijsse en Verwey op Texel 
 

Koene Vegter 
 
In het in 1927 verschenen Verkade album Texel 
noemt schrijver Jac. P. Thijsse dit eiland het 
schoonste en rijkste der Noordzee-eilanden. Al heb 
ik er maar twee en een half jaar gewoond, Texelaar 
zal ik blijven tot het eind – zo deelde hij zijn lezers 
mee. 
Het mag dan ook enige verwondering wekken dat 
de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming 
Noordwijk al dit schoons bij zijn jaarlijkse 
waddenexcursies ruim 15 jaar oversloeg. Dit jaar 
waren wij echter in de gelegenheid om in zo’n 
twee en een halve dag het oordeel van de 
beroemde natuurbeschermer op waarde te toetsen. 
Een drieëndertigtal leden van de Vereniging liet 
deze unieke kans niet onbenut en verkende vanuit 
de centraal gelegen basis Bloem en Bos, in één van 
de mooiste weekenden van dit jaar,  van 21 tot 23 
september alle hoeken van dit veelzijdige 
waddeneiland om tot een eigen conclusie te 
kunnen komen. Onderstaand verslag biedt hiervan 
een aantal impressies zodat ook de lezer hier iets 
van kan meemaken.Als voortekenen niet bedriegen 
dan wees een lichtegrondmist bij opkomende zon 
met luid gakkend overtrekkende Grauwe Ganzen al 
op veel goeds.  

Via de Rozendijk met huize Wolkers richtte de 
excursie zich naar het Zuiden waar de onder Den 
Hoorn gelegen plas de Petten (zie foto hieronder) 
het eerste aanlegpunt was om kennis te maken met 
Tureluurs, Watersnippen, Rosse Grutto’s en 
Slobeenden. Op zoek naar een Buizerd die slechts 
een Kraai bleek te zijn verscheen in het 
telescoopbeeld verrassend een IJsvogel, die de 
elegantie had enige tijd op zijn paal te blijven 
zitten zodat velen zijn prachtige blauw-oranje 
kleuren konden bewonderen. 
Verder naar de enorme Mokbaai met een 
mengeling van jagende Kleine Zilverreigers en 
slapende Lepelaars. Met de telescoop konden de 
verschillende strandlopers worden onderscheiden: 
Kleine Strandloper, Bonte Strandloper, 
Krombekstrandloper en Kanoet. Een jagende 
Torenvalk dartelde speels door enkele wolken van 
Spreeuwen die hierin aanleiding zagen enkele 
fenomenale staaltjes van luchtacrobatiek ten beste 
te geven. Zwaar maar lonend werk voor de 
telefotografen. Verder weg deed een jagende 
Slechtvalk een enorme wolk Goudplevieren 
opvliegen, terwijl dichterbij een groep Lepelaars 
op de wieken ging waarbij in het zonlicht heel 
goed de nog zwarte vleugelpunten van de juveniele 
vogels te zien waren. Ook aan andere 
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waarnemingen hier geen gebrek: Bontbekplevieren 
en een Groenpootruiter, een drietal Brilduikers (na 
enige studie), Dwergsterns, Visdieven, Grote 
Sterns, een overvliegende Pijlstaarteend en een 
eenzame Grote Zilverreiger ver in het riet van het 
Horsmeer. 
Via koffie met overstekende Buizerds in Den 
Hoorn en een nabij het fietspad opduikend 
mannetje Blauwe Kiekendief werd overgestoken 
naar de aan de wadkant gelegen plasjes tussen 
Oosterend en Oude Schild met Kluten, 
Bergeenden, een mooi te onderscheiden 
Regenwulp en nog het geluid van een Waterral.  
In de namiddag maakte natuur plaats voor cultuur 
via een door Willem Baalbergen geregelde 
rondleiding door het Maritiem en Juttersmuseum in 
Oudeschild. In een antiek vissershuisje viel hier 
een kleine tentoonstelling te bewonderen van 
aquarellen van Willem Wenckebach en Jan 
Voerman uit het al genoemde Texel album. 
Beheerder Adri Vonk, in Noordwijk onder meer 
bekend als leverancier van een flink aantal 
rekwisieten voor de theaterproductie Moby Dick, 
vertelde honderduit bij een groot aantal 
walvisvondsten en besloot met de intrigerende 
uitspraak: ik sloop nog wel eens een penis eruit en 
zo ben ik dan aan het hobbyen. Kortom de hoogste 
tijd voor vertrek op weg naar een nu eens niet zelf 
bereide macaronimaaltijd maar een voortreffelijk 
gecatered driegangenmaal, gevolgd door de wel 
weer traditionele waddenquiz verzorgd door een 
jarige Jenny Deelder en uilenliefhebber Mariska de 
Graaff met als winnaar Jan Jacobs en in zijn 
kielzog Fred Leenart die daarmee de 
quizorganisatoren voor 2008 zijn. 
 

 
op weg naar de Slufter  
 
De volgende dag begon, zoals voor Noordwijkers 
niet ongebruikelijk, met een uurtje zeetrek wat 
behalve een Grijze Zeehond ook de trek van 
honderden Kokmeeuwen opleverde met daarbij 
Stormmeeuwen, Grote Sterns, Eidereenden, enkele 
Zeekoeten en een imposante Grote Jager. Jelle van 

Dijk die dat allemaal net weer een uurtje eerder 
deed had daarmee ook nog het zicht op flink wat 
Jan-van-genten verdiend. Vervolgens werd in 
verschillende groepjes naar het noorden getrokken 
richting de Muy en de Slufter met zijn prachtige 
vergezichten   waarbinnen   Regenwulpen, 
 

 
Jan Verwey anekdotes op de waddijk  
 
Rotganzen, Lepelaars, Kleine Zilverreigers en een 
vrouwtje Blauwe Kiekendief te ontwaren vielen. 
Het grootste gedeelte van het gezelschap koos voor 
de naast een uitspanning gelegen hoofdingang.  
De echte kenners gingen een afslag verder waar 
zich het mooiste uitzichtpunt over de Slufter 
bevindt en waar ook nog een Slechtvalk en een 
Krombekstrandloper werden waargenomen. 
Op de terugweg langs wad, Wagejot en andere 
plassen werden naast de inmiddels al bekende 
strandlopers nog een Boomvalk en een groepje 
Kemphanen waargenomen.  
Interessanter was misschien de ontmoeting op de 
waddijk met oud NIOZ-medewerker Willem Hart, 
met wie enkele aardige anekdotes konden worden 
uitgewisseld over de weliswaar in de tijd 
gescheiden maar toch gemeenschappelijke relatie 
met Jan Verwey. Zo was onder meer zijn karige 
opstelling tijdens bedrijfsuitjes legendarisch. Jan 
Verwey en zijn historie in zowel Noordwijk als op 
Texel was ook al onderwerp van gesprek geweest 
op de vorige avond tussen enkele leden van de 
Vereniging en NIOZ-man Edward Bonne, die zich 
bezig houdt met geschiedschrijving inzake Jan 
Verwey. Misschien dat wij daar in 2008 nog wel 
meer over horen. In elk geval brengt dat jaar weer 
een nieuwe waddenexcursie met zich mee en wel 
in het derde weekend van september naar het bij 
velen geliefde Vlieland. Maar eerst nemen wij nog 
afscheid van Texel met dank aan de organisatoren 
George Hageman en Pieter de Jong en met 
opnieuw de woorden van Jac P. Thijsse: door terug 
te zien op de vele plekken die ons in de enkele 
dagen die wij hier doorbrachten reeds dierbaar zijn 
geworden.




